
UCHWAŁA Nr XLV/ 315 /2006 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 września 2006 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 
września 2004 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko. 
 
Na podstawie art.5b ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §3 pkt. 7 w 
związku z §43 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 
września 2004 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko- 
Rada Miejska w Brzesku uchwala , co następuje:  

§ 1 
 
 
W statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko wprowadza się następujące 
zmiany:  
1)§16 otrzymuje brzmienie: 
§ 16 
 
1. Liczba radnych Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko wynosi 30 osób. Z tej 
liczby 24 radnych jest wybieranych w wyborach w sposób określony w Ordynacji 
wyborczej, zaś 6 radnych jest wskazywanych przez Samorządy Uczniowskie 
poszczególnych szkół tworzących okręgi wyborcze, po jednym radnym z 
każdego okręgu. Z tym, że Samorządy Uczniowskie Liceum i Gimnazjum 
Katolickie wskazują wspólnego kandydata.  
2. Liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa 
załącznik Nr 1 do ordynacji wyborczej. 
 
2)w §18 skreśla się ustęp 2,  
3)w §18 ustęp 3 oznacza się jako ustęp 2, przy czym otrzymuje on nowe 
brzmienie o treści:  
"2. Radny ma prawo do zrzeczenia się mandatu w czasie trwania kadencji. W 
takim przypadku mandat radnego uzyskuje kandydat, który w tym okręgu 
wyborczym uzyskał w wyborach kolejno najwyższą liczbę głosów, a nie jest 
radnym. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada, w drodze uchwały podjętej 
najpóźniej w ciągu 45 dni od zaistnienia okoliczności, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym".  
4)w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
"1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą 
występować: Przewodniczący Rady, zespoły problemowe, co najmniej jedna 
czwarta radnych lub Prezydium Rady oraz Koordynator Rady.  
 
 
5)§ 41 otrzymują brzmienie:  
§ 41 
 
1.Burmistrz Brzeska powołuje koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy, zwanego 
dalej koordynatorem Rady.  
2.Zadaniem koordynatora jest zapewnienie warunków umożliwiających 
współdziałanie pomiędzy Młodzieżową Rada a organami samorządowymi Gminy 
Brzesko, pomoc merytoryczno  organizacyjna w działalności Młodzieżowej 
Rady oraz wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszego statutu.  

§ 2 
 



 
W ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko wprowadza się 
następujące zmiany: 
1)w § 4 pkt. 5 wyraz "opiekun" zastępuje się wyrazem "koordynator Rady" 
2)w § 4 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:  
"6. Wybory zarządza koordynator Rady na dzień przypadający w ciągu 2 
miesięcy po upływie kadencji Rady. Zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów 
koordynator Rady wydaje najpóźniej na 45 dni przed datą ich przeprowadzenia.  
3)skreśla się pkt. 7 w § 4.  
4)W § 10 wyrazy "przez Gminną Komisję Wyborczą" zastępuje wyrazami "przez 
Koordynatora Rady".  
5)W § 20 ust.1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:  
"Jeśli zwołanie sesji przez przewodniczącego ustępującej kadencji nie będzie 
możliwe, wówczas zwoływana jest przez koordynatora Rady".  
6)Załącznik nr 1 do ordynacji wyborczej otrzymują brzmienie:  
 
1. Gimnazjum nr 1 w Brzesku - liczba radnych - 4 
2. Gimnazjum nr 2 w Brzesku - liczba radnych - 5 
3. Gimnazjum w Jadownikach - liczba radnych - 2 
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku - liczba radnych 6 
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku - liczba radnych 6 
6. Gimnazjum Katolickie w Brzesku i Liceum Katolickie w Brzesku - liczba 
radnych 1 

§ 3 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 4 
 
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku - Tadeusz Pasierb 
 


